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 Nr. 1896  din 25.01.2021 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 03.12.2020, ora 

1800, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.265  

din 27.11.2020 

 

La ședința ordinară din data de 05.11.2020, ora 1800, conform condicii de prezență, au fost prezenți 

următorii consilieri: 

BERCEANU Sorin-Nicolae 

BODEAN Gheorghe  

CIUCĂȘEL Mircea 

CICHE Silvia-Elena 

DOBRE Alexandru 

FARCAȘ Claudia-Alina 

IORGA Nicolae 

JARCĂU Gogu 

JARCĂU Silviu-Georgian 

LAZĂR Attilla 

MOLDOVAN Victor  

PLEȘEA Bogdan-Florian 

 

   A  absentat  motivat doamna consilier HULPOI Nicoleta- Crinela. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi cu un proiect de hotărâre suplimentare 

, după cum urmează: 

 

1.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr.25286 din 19.11.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții 

și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 

2.PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.25289 din 19.11.2020 privind aprobarea actualizării Regulamentului de 

Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și 

a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod. 

3.PROIECT de HOTĂRÂRE  Nr. 25283/19.11.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE, DJ103, COM. BOD, inițiator Lăcătuș Gheorghe. 

4. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.  25279 din 19.11.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – ÎNTOCMIRE PUZ ZONA DE LOCUINȚE, inițiator SC Dacia Plant SRL. 
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5. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25736 din 25.11.2020 privind însușirea și aprobarea unui raport de 

evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.104250 proprietar Bălos Cristian și Bălos 

Mariana, în vederea efectuării unui schimb imobiliar. 

6. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 24967 din 16.11.2020 privind aprobarea schimbului de imobile - teren dintre 

comuna Bod CF nr.106451Bod și Bălos Cristian și Bălos Mariana CF nr.104250 Bod. 

7. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 23770 din 27.10.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în 

domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.106629 Bod-drum, aprobarea 

trecerii de pe statul Român în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în Cartea Funciară 

nr.104761 Bod-teren de sport și apartenența la domeniul public a imobilelor înscrise în Cartea Funciară 

nr.4098 Crizbav-Pădure, Cartea Funciară nr.105687-Parc (Tudor Vladimirescu),Cartea Funciară nr.102210-

Stadion. 

8. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25761 din 25.11.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2020. 

9. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25817 din 25.11.2019 privind modificarea HCL nr. 218/2019 privind 

constituirea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 

10. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25890/26.11.2020 privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare 

privind evaluarea/reevaluare domeniul public al comunie Bod. 

11. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.2596 din 26.11.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  

în anul fiscal 2021. 

12. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 25960 din 26.11.2020 privind  rectificarea bugetului local al comunei Bod 

pe anul 2020. 

13. PROIECT de HOTĂRÂRE Nr. 26154 din 03.12.2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la 

nivelul U.A.T. Comuna Bod. 

 

14.DIVERSE   

Președintele de ședință a propus spre aprobare Ordinea de zi a ședinței care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi (14 consilieri în funcție prezenți).  

Președintele de ședință a propus spre dezbatere și aprobare Procesele verbale ale  următoarelor  

ședințe: 

1.Proces verbal al ședinței din data de 05.11.2020 (ședință ordinară)-11 voturi pentru 

2. Proces verbal al ședinței din data de26.11.2021 ( ședință extraordinară)-unanimitate de 

voturi 

1. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  modificarea Organigramei, 

Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bod. Domnul consilier Gogu Jarcău face o mențiune pe marginea acestui proiect ,în 

sensul că pentru buna desfășurare a aparatului de specialitate a Primarului , acesta fiind cel mai 

în măsură să-și stabilească structura de funcționare a primăriei. Așa dar forul deliberativ nu ar 

avea motive să intervină cu modificări în structura acestuia. S-a trecut la procedura de vot și a 

fost adoptată  Hotărârea nr.205 din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru” din totalul de 14 

consilieri în funcție prezenți. 

2. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 

Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al 

angajaților din Primăria comunei Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  
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Hotărârea nr.206 din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru” din totalul de 14 consilieri în funcție 

prezenți. 

3. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal – AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE, DJ103, COM. 

BOD, inițiator Lăcătuș Gheorghe. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.207 din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru” din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

4. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – ÎNTOCMIRE PUZ ZONA DE LOCUINȚE, 

inițiator SC Dacia Plant SRL. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.208 

din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru” din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

5. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre însușirea și aprobarea unui raport 

de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.104250 proprietar Bălos 

Cristian și Bălos Mariana, în vederea efectuării unui schimb imobiliar.S-a trecut la procedura de 

vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.209 din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru” din totalul de 

14 consilieri în funcție prezenți. 

6. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de 

imobile - teren dintre comuna Bod CF nr.106451Bod și Bălos Cristian și Bălos Mariana CF 

nr.104250 Bod. Domnul Primar expune acest punct de pe ordinea de zi pentru domni consilieri 

care sunt noi în Consiliul Local Bod, explicând necesitate schimburilor imobiliare care s-au făcut 

până la această dată pentru finalizarea proiectului de Sistematizare a Coloniei Bod. S-a trecut 

la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.210 din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru” 

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

7. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 

domeniul privat în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în Cartea Funciară 

nr.106629 Bod-drum, aprobarea trecerii de pe statul Român în domeniul public al comunei Bod 

a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.104761 Bod-teren de sport și apartenența la domeniul 

public a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.4098 Crizbav-Pădure, Cartea Funciară 

nr.105687-Parc (Tudor Vladimirescu),Cartea Funciară nr.102210-Stadion. S-a trecut la 

procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.211 din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru”     

din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

8. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de 

execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 

2020. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.212 din 03.12.2020 cu 

12 voturi „pentru”  1 „abținere” si 1 „împotrivă”   din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

9. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

218/2019 privind constituirea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.213 din 

03.12.2020 cu 14 voturi „pentru”  din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

10. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

rapoartelor de evaluare privind evaluarea/reevaluare domeniul public al comunie Bod. S-a 

trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.214 din 03.12.2020 cu 14 voturi 

„pentru”  din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

11. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru 

amenzile aplicabile  în anul fiscal 2021. 

Domnul consilier Berceanu Sorin -Nicolae a menționat faptul că Primăria Municipiului Brașov  nu s-au mărit 

taxele și impozitele locale datorită perioadei de pandemie, chiar au redus taxele pentru anumite sectoare 

de activitate, l-a întrebat pe dl. primar de ce indexeaza cu coeficientul de inflatie de 3,8% aferent anului 

2019, si nu indexeaza cu coeficientul de inflație din luna octombrie 2020,( indice de 2,8%). Domnul consilier 

a mai  amintit faptul că nici o localitate din jurul Bodului (Harman, Sanpetru, Halchiu, Feldioara s.a) nu au 
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marit taxele si impozitele , a facut apel la Presedintele PNL Bod Gheorghe Bodeanu prin care i-a solicitat 

să raspunda cum va vota in conditiile in care Presedintele PNL Ludovic Orban a spus clar si in Mass Media 

si in pliantul de campanie electorala, prin care spunea foarte clar ca PNL nu va vota marirea de taxe si 

impozite. 

 Domnul Primar menționează faptul că primăria Bod nu are veniturile Primăriei Municipiului Brașov care  

își permite acest lucru . Comparativ cu celelalte primării învecinate în  comuna Bod  taxele au fost mai 

mici, valoarea  veniturilor la bugetul local pune comuna Bod  pe ultimul loc,  în comuna Bod nu sunt 

investitori, motiv pentru care nu putem asigura mai mult de 60% cofinanțare pentru proiectele care sunt 

în curs de desfășurare . Ne mai amintind faptul că infrastructura din comună este deficitară, în momentul 

când aceste lucruri se vor realiza , atunci vom putea discuta de facilități fiscale altele decât cele prevăzute 

de lege.  

Aceste fiind spuse s-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea nr.215 din 03.12.2020 cu 

11 voturi „pentru” și 4 „voturi” împotrivă din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

12. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului local 

al comunei Bod pe anul 2020. S-a trecut la procedura de vot și a fost adoptată  Hotărârea 

nr.216 din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru”  din totalul de 14 consilieri în funcție prezenți. 

13. Președintele de ședință a prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și a 

cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Bod. S-a trecut la procedura de vot și a fost 

adoptată  Hotărârea nr.217 din 03.12.2020 cu 14 voturi „pentru”  din totalul de 14 consilieri 

în funcție prezenți. 

14. DIVERSE. 

  

Față de cele prezentate, având în atenție apelul efectuat de președintele de ședință, cu privire la alte probleme 

sau întrebări adresate de către consilieri, aceștia nu au mai avut interpelări, drept urmare, președintele de 

ședință a declarat închise lucrările ședinței ordinare.  

 

Președinte de Ședință,                                                                                           Secretar general,  

  Gheorghe BODEAN                                                                                          Daniela-Laura AXENIE       

 

 


